
  
  

 

Zobowiązanie Dostawców do przestrzegania zasad etycznych i przeciwdziałania korupcji 

 

Podstawą budowy wiarygodności i zaufania pomiędzy Pracownikami naszej organizacji a Klientami, Partnerami 
Biznesowymi, Kontrahentami i innymi Interesariuszami jest zdecydowany brak zgody na jakiekolwiek formy 
nadużyć, w tym korupcji. Wyrażamy również zdecydowany sprzeciw dla wykorzystywania uprawnień wynikających 
z zajmowanego stanowiska, w celu osiągnięcia prywatnych korzyści.  

Pracownicy KRUK S.A., nie będą żądali proponowali ani wręczali korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie 
działania w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. 

Niniejsze zasady obowiązują wszystkich Dostawców współpracujących i ubiegających się o współpracę ze Spółką z 
Grupy KRUK w kontaktach z Pracownikami Spółki z Grupy Kapitałowej KRUK. 

Dostawcy zobowiązani są do zapoznania z poniższymi zasadami swoich podwykonawców oraz odpowiadają za 
przestrzeganie tych zasad przez tych podwykonawców.  

1. Dostawca nie zaoferuje, ani nie przekaże Pracownikowi Spółki z Grupy Kapitałowej KRUK: 

a) prezentu pieniężnego w jakiejkolwiek formie i sumie, bezpośrednio lub pośrednio, 

b) korzyści, bądź obietnicy korzyści, której propozycja może być interpretowana jako próba wpłynięcia na 
decyzję Spółki z Grupy Kapitałowej KRUK dotyczącą wyboru Dostawcy. 

2. Dostawca zobowiązuje się, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie 
przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia korzyści majątkowych i osobistych. 

3. Dostawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek 
konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę do należytego wykonania Umowy przez Dostawcę, 
wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność. 

Dostawca zobowiązuje się podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów. W przypadku 
podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów Dostawca najpóźniej w chwili złożenia oferty 
współpracy poinformuje Spółkę z Grupy Kapitałowej KRUK (pisemnie lub e-mailowo na adres 
konflikt@kruksa.pl ) o podejrzeniu zaistnienia konfliktu i zaproponuje działania mające na celu zapobieżenie 
konfliktowi. 

4. W przypadku naruszenia ww. zasad Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Spółka z Grupy Kapitałowej KRUK 
podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia niekorzystnych skutków wynikających z naruszenia.  
W przypadku niedojścia do porozumienia w terminie 60 dni od momentu ujawnienia działania określonego w 
pkt. 2 i 3 niniejszego zobowiązania Spółka z Grupy Kapitałowej KRUK zastrzega sobie możliwość podjęcia 
wszelkich kroków przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dostawca może być również 
skreślony z Listy dostawców Grupy KRUK. 

5. Dostawca może zgłosić podejrzenie o nadużycie za pomocą formularza: https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie 

6. Dostawca może złożyć reklamację dotyczącą współpracy pod adresem: https://pl.kruk.eu/zasady-
rozpatrywania-reklamacji 

 
Dostawca potwierdza fakt zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
 

Dostawca: Data i podpis osoby upoważnionej przez Dostawcę do reprezentacji: 
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